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 مل��
ال��الح مع تقار�ًا ال��ع��ات في وال�وحة ُع�ان مع إس�ائ�ل حقق�ه ال�� ال��� االق��اد� ال�قارب خلف                 لق�
لل���ات ال��اسي وال��اح و�ی�ان، ال��ل��ن اإلخ�ان ه�ا: م������ ع�و�� ح�ل وال��اض ألب���ي              األم��ة
،2013 عام في اإلی�اني ال��و� ال��نامج ��أن ال�فاوضات إس���اف الع��ي، ال���ع أعقاب في               االخ�ان�ة
ال�بل�ماس�ة ت�اه ال�����ة ال�قة غ�اب ع� ف�ًال ،2015 عام في ف���ا اتفاق على لل��ل ال����                 وال��ق�ع
ال����ة ش�ه دول و�ع� إس�ائ�ل ب�� العالقات ع�زت الع�امل ه�ه كل ال�ا�قة، أو�اما إلدارة أوس��ة                 ال��ق
ال��� في ت�ام� دونال� وان��اب 2017 ی�ن�� في سع�د� عه� ك�لي سل�ان ب� م��� صع�د و�ی�ان.                  الع���ة
خالل م� �ارزًا أص�ح بل ض���ًا. �ع� ل� ال�� ال��ار ه�ا في األساس�ة ال���ل نق�ة كان ر��ا                   األب��
ع�� واش��� إلى أب�� تل م� ���� إلی�ان م�اه� م��ر تأس�� إن ال�عاون. م� مل��سة أش�ال                  ت����
ال���� لاله��ام ال����ة العالقة له�ه ال�ق�قة ال���عة فإن ذل� ومع كان، ألٍ� سً�ا �ع� ل� وال��اض                  أب���ي
ال��ق في الع���� ال��ع�� م�ا�� م� ت���ه أن ���� ع�ا ف�ًال ال��ام�ة ون���ات ال�ائعات                م�
األس� هي ما وال�ع�د�ة. اإلی�ان�ة ال���حات ���� االس�ق�اب م� م�تفعة درجات �ع�ف ال��               األوس�
للق��ة أُع��� ال�ي ال��انة هي ما وال��اض؟ وواش��� أب�� تل ب�� ال�الث�ة العالقة في األساس�ة                 واأل��اف
إس�ائ�ل مع عالقاتها ت���ع م� ال�ل�ج دول �ع� ُت��ج ول�اذا االقل��ي؟ ال�قارب ه�ا �ل في                 الفل�����ة
م�ار إن ال�اض�؟ ال�ق� في الق��د م� أك�� الف�ص هل ال����، لها ت�ل� العالقة ه�ه أن م�                   �ال�غ�
ال�ام، �الد في الع��ي، العام لل�أ� �ه�ها األن��ة ه�ه أدارت إذا خاصة �ال��ا�� م�ف�فًا س���ن                 ال����ع
على للق�اء وس�لة إس�ائ�لي-أم���ي-سع�د� م��ٍر تأس�� في ی�ون لل�ی� س�ً�ا األن��ة تق�م أن               وال�اج�
أس�اب اس��عاب م�ألة م��د ل�� األم� فإن ول�ل� أف�ل، ���ل إی�ان ول�هاج�ة الفل�����ة               الق��ة
القابل ح�له ثقل و ت���اته ل�ق��� أ��ا و�ن�ا لل���ع�ة" "م�اف�ًا �ع��� ال�� ال����ل ال��ائي ال�عاون                 وم�ا��

 لل�ف�� في م��قة ال��ق األوس� ك�ل.
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  مق�مة
األوس�، ال��ق في ج�ی�ة أزمة ان�الع م� ال��اوف ی��� و�ه�ان ال��اض ب�� ال��ت�ات تفاق� أن ح��                  في
�ع� ل� وال��اض أب���ي ع�� واش��� إلى أب�� تل م� إلی�ان م�اهٍ� م��ٍر إن�اء فإن ل��ان، في                   وخاصة
أف�ح ق� ال�اضي الق�ن م� الع����ات في وال�وحة ُع�ان مع اق��اد�ًا إلس�ائ�ل ال��ل� ال�قارب إن                 سً�ا،
اإلخ�ان األع�اء: م� اث��� ح�ل وال��اض ��ي أب� مع األم��ة ال��الح ل�قارب 2011 عام م��                 ال��ال
ال�فاوضات واس���اف الع��ي، ال���ع أعقاب "في "االخ�ان�ة لل���ات ال��اسي وال��اح و�ی�ان،             ال��ل��ن
ال�قة ع�م ع� ف�ًال 2015 في ف���ا التفاق لل��ل ال���� وال��ق�ع 2013 عام في ال��و�ة إی�ان                  ��أن
ب�� العالقات ع�زت ع�امل كلها أو�اما، �اراك األم���ي لل�ئ�� أوس��ة ال��ق ال�بل�ماس�ة في               ال����ك

 إس�ائ�ل و�ع� دول ش�ه ال����ة الع���ة الفارس�ة.

حاسٍ� ت��ٍل نق�ة كان ر��ا 2017 ی�ن�� / ح���ان في ال�ع�د�ة في للعه� ول�ًا سل�ان ب� م��� تع���                    إن
رددت اخ� جان� م� لل�عاون ، مل��سة أش�ال ت���� خالل م� ��ه� بل س��ًا �ع� ل� ال�� ال��ار ه�ا                    في
ال��� أو ال�عل�مات وت�ادل ال���ة ال��اق�ات ت�ه�ها ال�ي ال���جات �ان��ام ال�ول�ة             ال��افة
أزمة في أن ل�رجة ال����ة، وال�ال�ات ال�ع�د�ة الع���ة ال��ل�ة إس�ائ�ل، ال��ل�: في ال�اسعة               ال���س��ات���ة
األم����ة، وحل�ف�ها إس�ائ�ل ی� ی�وا أن ك���ون أراد 2017 ح���ان/ی�ن�� في ال�ل��ي ال�عاون               م�ل�
�ه�ان إن . ال��اض ق�ل م� إعالنه ی�� ل� ال�ع�د� اإلس�ائ�لي ال�قارب كان إذا ع�ا ك���ون                  و���اءل

 وحلفائها ه� أول م� غ�� اإلن��ن� �ال�ائعات ون���ات ال��ام�ة وال�ف���ات الع�وان�ة له�ا ال�قارب.

ض� الع���� ال��ع�� إم�ان�ة واألم����ة وال�ع�د�ة واإلمارات�ة اإلس�ائ�ل�ة ال��الح ب�� ال�قارب ���م              هل
هل ال��ار؟ ه�ا ض�� ت��رج ال�ي واأل��اف األس� هي ما هللا؟ ح�ب مع األول ال�قام في وو�الئها،                   إی�ان
الق��ة م�انة ماهي إلی�ان؟ معاد�ة اس��ات���ة ش�اكة على ال�فاوض في م�اومة م�ض�ع ت��ح أن ����               
زال� ما اإلس�ائ�لي-الفل����ي لل��اع وال�ائ�ة العادلة ال����ة هل اإلقل��ي؟ ال�قارب ه�ا �ل في               الفل�����ة
ه�ه ت��ر �ل في ت��ح األس�لة م� الع�ی� اإلس�ائ�ل�ة؟ الع���ة العالقات ل����ع ع�ه غ�ًى ال                 ش��ًا
ف�ص م� أك�� م�ا�� ت��ل فإنها األولى، ال��اوف. لل�هلة م� ال���� ���ع�ها في ت��� ال�ي                 العالقة،
�ع��� ال�� ال����ل ال�عاون و��ق أس�اب لفه� فق� ل��� ال�راسة ه�ه إن األوس�. ال��ق الس�ق�ار                 م�احة

 غ�� ���عي، ول�� ل�ق��� ت���اته وح�له ال�ق�ل �ال���ة لل��ق االوس� ك�ل.

إس�ائ�ل ب�� ال�قارب ��ق على س���� ال�ل�ج، ودول إس�ائ�ل ب�� العالقات ل�ار�خ س��ع اس�ع�اض                �ع�
الق��ة وم�انة ح�ود ت�ل�ل ق�ل االم����ة، ال�عا�ة ت�� ال�ع�د�ة الع���ة وال��ل�ة ال����ة الع���ة               واإلمارات

 الفل�����ة في ت���ع العالقات ب�� إس�ائ�ل وش��ائها ال�ل����� ال��د.
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 دول ال�ل�ج، م� ع�لة الع�و ال�ه��ني إلى الق��ل ال���ي ب�ج�د إس�ائ�ل

  م� ق�ام دولة إس�ائ�ل (1948) إلى اتفاق�ة ال�الم مع م��(1979)
في ال�ع�د�ة أن إلى اإلشارة ت��ر أنه إال اإلس�ائ�ل�ة، الع���ة ال��اعات في هامًا دورًا ال�ل�ج دول تلع�                   ل�
ال�ف��ة ال�ل��ة األن��ة ان�ازت ،1967 عام م�� ال��ب ث� ال���� أزمة في م�� مع وقف� 1956                  عام
ال����� (م���ة الفل�����ة ال����� م���ة �ق�ادة فل����ي و��ي ن�ال ن�أة وأك�ت ال����ة، الع�و�ة               إلى
م� األول في ص�ت إس�ائ�ل،ح�� ���اه�ة رس��ًا ق�ارا ات��ت (1965 عام في أن��� ال�ي                الفل�����ة،
والع�اق ول��ان واألردن وس�ر�ا (م�� بل�ان ث�اني الع���ة ال�ول جامعة ق�ة خ�ام في 1967 س����� /                  أیل�ل
مع سالم ال ال�الث": "الالءات �قاع�ة ���ى أوما م�ه 3 الفق�ة في ورد ما على وال��دان) وال����                   وال��ائ�

 إس�ائ�ل، وال اع��اف �إس�ائ�ل وال مفاوضات مع إس�ائ�ل.

ال�����ات في ال��� في ال��ب خالل تعاون�ا ال�ع�د�ة الع���ة وال��ل�ة إس�ائ�ل أن أ�ه�ت األ��اث أن                 إال
معارضة كان� ال�ق�، ذل� في ال�اص�. ع�� ج�ال ی�ع�ه� ال�ی� الق�م��� ض� ال�ل�ي ال�ع���                ل�ع�
رف�� ك�ا وأم�ها. ال�ع�د�ة ال��ل�ة �اس�ق�ار األم� ی�عل� ع��ما الف�ص ثغ�ات في ت�وب إلس�ائ�ل                ال��اض
ساه�� ول��ها ،1973 عام ح�ب خالل إس�ائ�ل ض� ال��لح ال�فاح في ال��ار�ة ال�ع�د�ة الع���ة                ال��ل�ة

  ���ل غ�� م�اش� ب�ورها في ال��� ال�ف�ي ال�� ق�رته م���ة ال�ول ال���رة لل�ف� (أو��).

في وخاصة ال�ل�ج، دول في و�ع�ل�ن �ق���ن فل����ي 500،000 م� أك�� ی�ج� أنه ق�ر ال��ع��ات،                 في
،1971 عام في اس�قاللها وم�� ال��ل�ة. ال��� م� ال��اسي ال�ع� م� اس�فادوا ح�� وال����،                ال�ع�د�ة
أسعار وفي اإلن�اج في ز�ادة م� ع�ان وسل��ة وق�� وال����� ال����ة الع���ة اإلمارات دولة اق��اد                 اس�فاد
ال�اصة، م�ال�ها م�اعاة مع ول�� ال��ی�ة، االس��ات���ة ب���ها مع ال�ل���ة ال��ال� ت��ف� لق�               ال�ف�.
�ه�ان على االع��اد إلى واش��� سع� ح�� ال��ه� في ال����ة ال�ال�ات إدراج ال����ان��� ان��اب                وسهل
ب�� -م� 1972 لعام ن����ن عق��ة اإلقل��ي. اس���ت واالزدهار لالس�ق�ار أساس���� ك�عام���              وال��اض
وخاصة ال�ع�د�ة، الع���ة وال��ل�ة إی�ان وه�ا للغ�ب ال����ی� الق���� ه�ی� على ال�فا� إلى ع�ی�ة-                أم�ر

 في ال�فا� على سع� وح��ة وص�ل ال�ف� إلى ال��ق العال��ة.

وأم��ة ت�ار�ة عالقات على واش���- في ع����� غ�� حل�فان -وه�ا و�ی�ان إس�ائ�ل حاف�� ال�ق�، ذل�                 في
م�س� ق�ل م� وضع� ال�ي ال����" "عق��ة الع���ة. الق�م�ة ح�ة وارتفاع ال��ف����ة ال�غ�� س�اق                في
ر��ت الع���ة- ال�ل�ان ع� �ع�ً�ا ت�الفات ت���ل الى ته�ف كان� -وال�ي غ�ر��ن ب� داف�� ال�ه�د�ة                 ال�ولة
ال�فاع ووز�� إی�ان شاه وقع 1977 عام في أنه الغ�ب. ل�رجة ق�ل اإلی�اني ال�ل�ي ال��ام على ال�ال                   ����عة

 اإلس�ائ�لي ش���ن ب���� س�ا اتفاق�ة ال�عاون ال�ال���ي.
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وت�اجع الفل����ي ال��ال خلف�ة على �إس�ائ�ل ال���ي 1980-1990 :االع��اف          ال���ات
  ال���حات اإلقل���ة ال�����ة.

ال����ي هللا آ�ة أدان فق� ،1979 عام اإلسالم�ة ال��رة مع ت�ام�ا ان�هى و�ه�ان أب�� تل ب�� ال�قارب                   إن
ال��اسي الف��� ���ق�له زع�� أول كان إذ ال����ة ال�ال�ات مع ال���الفة ال�ولة إس�ائ�ل مع ال�اه                 عالقات
ال�فارة ف�ه أص��� ال�� ال��� في ع�فات، �اس� الفل�����ة ال����� م���ة زع�� ه� �ه�ان في                 ال��ی�
إلى إی�ان ه�ف� إس�ائ�ل مع سالم اتفاق م�� ف�ه أب�م� ال�� ال�ق� وفي رس��ا. فل���� ت��ل                  اإلس�ائ�ل�ة
الع���� ال�ع� تلقي م� �ه�ان ت��ع ل� اإلسالم�ة ال��ع�فات أن إال "ال�قاومة"، على ال����ة                إعادة

 اإلس�ائ�لي للف��ة 1985-1986 خالل ال��ب اإلی�ان�ة الع�اق�ة.

الق��ة أن ح�� في ال�اص، أم�ها ت�ال ال اإلسالم�ة ال��ه�ر�ة أول��ة أن ت��� "إی�ان-غای�" ق��ة                 إن
عالقاتها على إس�ائ�ل حاف�� ك�ا الع���ة، ال�ع�ب دع� على ال���ل اس��ات���ة م� ج�ء هي                الفل�����ة
ت�� ب�أ (ال�� اإلی�اني ال��و� ال��نامج إح�اء م� قلقها أب�ت ل��ها ال��ع��ات، أوائل ح�ى ال�����ة إی�ان                  مع
دا�ان ع�ز� ال���ال اإلس�ائ�ل�ة العل�ا الق�ادة ل�� ال����� رئ�� ال����ي)، ان��ار �ع� وعل� ال�اه                اش�اف
ض� اس��اق�ة ����ة الق�ام إلى ت��� أن ���� إس�ائ�ل أن 1994 د����� / األول كان�ن في                  أعل�
نها�ة ح�ى م��اق�ة ال�ل�ج ودول إس�ائ�ل ب�� العالقات كان� للع�ل. جاه�ة ت��ح أن ق�ل اإلی�ان�ة                 ال���آت
أب��. تل مع ال�عاون الع�ب رف� في م��ر�ًا دورًا لع�� الفل�����ة الق��ة أن ال���� وم�                 ال��ع���ات،
ال�ع�د�ة م� دوالر مل�ارات 10 م� أك�� تلق� ق� الفل�����ة ال����� م���ة �أن ق�ل ال��ان���ات،                 خالل
الع��ي وال��اف� ال��ام�، على وال�فا� الفل�����ة، ال����� م���ة دع� ال����ة. الع���ة واإلمارات              وال����
الف��ة والق���ة اإلمارات�ة ال�ول ات��ت ذل� ومع ال�ل���ة، ال��ال� الس�ق�ار أساس�ة نقا�ًا تع��� كلها                ال��ي،
ال����ة، م�ال�ها ع� �ع�ٌ� اإلس�ائ�لي-الفل����ي ال��اع أن دائ�ا تع��� ُع�ان، ال��اع، ع� �ع��ا               م�قفا
م�ل ال�اد��ال�ة ال�ول مع�� دع� ح�� م��،في مع عالقاته على سع�� ب� قاب�س ال�ل�ان حاف�                 ح��
الع���ة. ال�امعة في �القاه�ة ال��� نها�ة د�ف��، وأی�وا كام� اتفاقات ت�ق�ع �ع� ال�قا�عة إلى والع�اق                س�ر�ا
ال��عة اإلسالم��� ج��انه ت�اه قلقه ع� ال�ل��ي ال�عاون م�ل� 1981أع�ب عام في نف�ه، ال�ق�                وفي
-1980) الع�اق�ة اإلی�ان�ة ال��ب إن ای�ان. و الع���ة ال����ة ش�ه في واالزدهار ل�ع���األم�              واس�ع�اده
�ال�أك�� أق�ع� 1981 عام في ال����� في ال��عة ال�قاتل�ن بها قام ال�ي الفاشلة االنقالب وم�اولة (1988                
اإلمارات وأ��ا وال����� ال�ع�د�ة خاصة االس�ق�ار، ل�ع�عة م�اولة أ� ض� ق�اها ت�ح� �أن ال���ة                ال�ول
آ�ات ����ها ال�ي ای�ان و���، م�سى أب� ج�ر على اإلقل��ي ال��اع إزاء �القل� ت�ع� ال�ي ال����ة                  الع���ة
جارًا أص��� ق� ، ال��ود خارج ث�رتها ل���ی� ال�اع�ة و ، لل��عة م���ا نف�ها م� جعل� وال�ي                   هللا

 خ��ً�ا.

األم�� ال�ع�د� العه� ولي اق��حها ال�ي األوس� لل��ق ال�الم خ�ة وضع ن�لل أن ��� ال��اق ه�ا                  في
اإلس�ائ�لي ال��اع حل إن ال�ل�ج دول تق�ل إذ ،1981 أغ��� / آب في الع��� ف�اع ع�� ب�                   فه�
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وجه على وال���� ال�ع�د�ة الع���ة لل��ل�ة ���� وال الق�مي، األم� تع��� في س��اه�               الفل����ي
أراض�ه�ا، على الفل������� الالج��� م� اآلالف م�ات م�ال� م�اجهة في صام���� ت�ال أن               ال���ص
"م��ر ل حق�قي ك�ع�� الفل�����ة الق��ة على ال����ة إی�ان م�اولة فإن ذل�، إلى               �اإلضافة
م���ون �أنه� اته��ا ل�� ال��ع�ة، ك�� ه�فه وع�ان والقاه�ة ال��اض م� م��ن حلف               ال�قاومة"،ت�عها
األم� ق�ارات الى -اس��ادا نقا�، ث�اني م� ال���نة فه� خ�ة وتق��ح ال�ه��ني". "حل�فه� و                لألم������
ال������ات، وتف��� الق�س، ف�ها ��ا 1967 عام ال���لة األراضي ج��ع م� اس�ائ�ل              ال����ة-،ان��اب
مقابل فل�����ة، دولة و�قامة ال�ق�سة، األماك� في الع�ادة وح��ة تع���ه�، أو الفل������� الالج���               وع�دة
حاد،ح�� ���ل مق��ة الع���ة ال�ول جعل� األخ��ة ه�ه أن إال ��الم"، الع�� في ال���قة دول ج��ع                  "ح�
أعل� ال�ي ال��ة ه�ه ال�اقع في إس�ائ�ل، ب�ج�د ض���ا ق��ال ال��ة في رأت ق� راد��ال�ة األك�� ال�ول                   ان
ق� العه� ولي أن وص��ح اخ��ار، �ال�ن اع���ت الحٍ� وقٍ� في ال�ل�) (ول�� ال�ع�د� العه� ولي                  ع�ها
كان� حال ا� على انها واال ص�اغ�ها-، في شارك ر��ا -ال�� ع�فات �اس� م�افقة على ال�اب� في                   ح�ل
/ أیل�ل 9 وفي الع�ب. أع�ائها ی� على إس�ائ�ل ب�ولة ودبل�ماس�ا- رس��ا ��� ل� إن ض���ًا اع��افًا-                   ت��ل
الع���ة الق�ة في ب�ف�ه ع�فات �اس� ق�ر بل��ان، ال�ل�ل في لل�الم اإلس�ائ�ل�ة الع�ل�ة و�ع� ،1982                 س�����
عام م�� ال���لة األراضي على فق� فل�����ة دولة و�قامة إس�ائ�ل مع ال��اس�ة ال�فاوضات ق��ل فاس                 في

.1967 

ح�� وال��ائ� والع�اق س�ر�ا م� أك�� الفل�����ة اإلس�ائ�ل�ة الق��ة ع� دائ�ًا ال�ل�ج دول دافع�                ل�ال�ا
ل�� ال���ة. الع���ة ال�ع�ب على والع���� االی�ی�ل�جي نف�ذها لف�ض إی�ان م�ل م� ال�ل�ج دول                ت��ى
دع� على ك���ًا تاث��ًا أث�ت 1991 عام في لل���� ح��� ص�ام غ�و على الفل�����ة ال����� م���ة                  م�افقة
ن�� ���� ما �أس�ع ال���ك ال��ور� م� �أن ال�ق�ة تل� زع�اء وأق�ع� ال�ل�ج في الفل�����ة                 الق��ة
ال�ل���ة ال����ة لألع�ال م�لف اإلسالم�ة ال�عارضة �غ�� ال�� ال���� ال��اع إن ال��ألة، ه�ه               ت���ة
ال�ول فإن و�ال�الي عا�ف�ًة، وأقل وض�ًحا أك�� أص��� أنها ح�� ال����ة، ال�ال�ات مع العالقة                وُ�عق�
.1993 لعام أوسل� واتفاق�ات م�ر�� ���ادثات رح�� ل�ل� ال�ول���، حل دع� في م�ل�ة لها كان�                 ال�ف��ة
م�ال في إس�ائ�ل مع ت�عامل ال�ي ال�ول أول كان�ا ح�� ،����� ذل� م� أ�ع� إلى وُع�ان ق��                   وذه��
ت�ز�ع ح�ل ال��اق�ات إ�ار في ب���� ش���ن اإلس�ائ�لي ال�ز�� 1994 عام في ع�ان اس�ق�ل� وق�                 ال��ارة،
إس�� اإلس�ائ�لي ال�زراء ب�ئ�� قاب�س ال�ل�ان رح� نف�ه، العام م� د����� في اإلقل���ة، ال�ائ�ة                ال��ارد
في الع�اني ال�ارج�ة وز�� ب���� ش���ن االس�ائ�لي ال�ئ�� اس�ق�ل قل�لة ��ه�ر ذل� و�ع� م�ق�، في                 رو��
ی�ال ال إس�ائ�ل���،ف��ا جامع��� اس��اف ال�� ال��اه ل���ث اإلقل��ي ال���� م�ق� اف���� ح��               الق�س.في
ح�� ال��خ �ق�ادة ق�� اس��اف� 1995 عام في غ�ر��ن. ب� ��امعة أرفا معه� مع م��اصال ال��م                  ال�عاون
وز��ًا ال����� اس��اف� ح�� في ال��لح، م� ال�� ح�ل دولٍي م�ت�ٍ� لعق� إس�ائ�ل�ًا ثاني،وف�ًا آل خل�فة                  ب�
ش����� لف�ح وم�ق� ال�وحة إلى ب���� ش���ن ذه� 1996 عام وفي ال����ة، الق�ا�ا ل��اق�ة                إس�ائ�ل�ًا
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س�اسة ال�ول�ان ت��� نف�ه، ال�ق� في أب��. تل في م���ًا ق�� اف���� ح�� في إس�ائ�ل����،                 اق��ادی���
 ع�م ال��اجهة مع �ه�ان، و ت�اجع�ا م�ة أخ�� ع� ال��اسة اإلقل���ة ل�ارته�ا ال����،أ� ال�ع�د�ة.

ال��اض ب�� ال�اردة ال��ب ف�ض�ة مع �ال��از� إس�ائ�ل مع العالقات ت���� :2000-2011            
 و�ه�ان

ال�اخلي ال��اع وت�اجع ز�ادة ���� وت��قف ت�قل� ال�ل���ة وال�ول إس�ائ�ل ب�� العالقات              كان�
ت�ق�ف وق�� ُع�ان ق�رت 2000 س����� / أیل�ل في ال�ان�ة االن�فاضة ان�الع أعقاب               الفل����ي،وفي
شع��ة م�اه�ات تق�ده ال�� الع��ي ال�أ� ت�اف� وراء ووقف� أراض�ه�ا على اإلس�ائ�ل�ة االق��اد�ة               ال�ع�ات
م� الع�� على بل ال��اع، حل في أمل أ� تق�ع ل� ال�ع�د�ة الع���ة ال��ل�ة ال���قة، أن�اء ج��ع                   في
خالل م� تار��ي �فعل ال��اض قام� -2001 س����� 11 �ع� جً�ا م��تٍ� س�اٍق -وفي انها ح��                  ذل�،
رغ� الفل�����ة. للق��ة "عادلة" ت���ة مقابل �إس�ائ�ل رس��ا االع��اف مفادها الع��ي، ال�الم م�ادرة               اق��اح
ال�� سع�د آل الع��� ع�� ب� فه� ال�ل� ع�ضها وال�ي 2002 عام إس�ائ�ل ق�ل م� ال�ع�د�ة ال��ادرة                   رف�
دولة إقامة مقابل أب�� تل مع العالقات ت���ع إلم�ان�ة ال��ادرة ه�ه 1982،أس�� ی�ن�� في مل�ًا                 أص�ح
ع� ال��� في ال�س�� �األح�� أو ال�ال�، ال��ف دور األم����ة ال����ة ال�ال�ات م�ح أنه ك�ا                 فل�����ة،
كان ،2003 في وت��ی�ا �عام، �ع�ها الع��ي. العال� و�ق�ة والفل������� اإلس�ائ�ل��� ب�� إقل��ي سالم                اتفاق
ی�عل� ف��ا ال���ة الع���ة ال�ول قل� ز�ادة الى أد� ق� �غ�اد في ال��عة وصع�د الع�اق في األم���ي                   ال��خل
�ع��ة ص�ار�خ ب����� ال��ت�� اإلی�اني ال��و� ال��نامج ع� ال��ف ��� ف��ا أما ال��عي"، "الهالل                ب���ء
تفاق� م� لل�ام�ة"،زاد "معاد�ة خ�� 2005 عام في ان��� ال�� ن�اد أح��� م���د ال�ئ�� وت��ي                 ال���،
في ال�غ�ة م� زادت 2006 عام الل��اني هللا وح�ب إس�ائ�ل ب�� ال��ف�ة ال��ب إن أب��. تل                  م�اوف
م� واضً�ا. أ�ً�ا أص�ح الع�ب القادة ب�� اآلراء في ت�اف� وج�د ع�م ول�� اإلی�ان���، ال��الء على                  الق�اء
في ال���ز ال�ق�م على وعلق� إس�ائ�ل. ش�ال في هللا ح�ب "مغام�ات" ال�ع�د�ة ال���مة ان�ق�ت ثان�ة                 ناح�ة
ال��ال�ة األوس� ال��ق ص��فة في مقاٌل ُن�� ق� و إقل��ً�ا، ته�یً�ا �ع��� ال�� اإلی�اني، ال��و�                 ال��نامج
لعام األم����ة ال�بل�ماس�ة ال��ق�ات وت�ه� الفارس�ة." اإلم��ا��ر�ة حل� ت��ي ال��و�ة "إی�ان ع��انه:              لل�ع�د�ة
م�ارًا اآلن)ح�ا ال�ارج�ة (وز�� ال���� عادل واش��� في ال�اب� ال�ع�د� ال�ف�� و هللا ع�� ال�ل� أن 2008                 

 ال�ال�ات ال����ة على مهاج�ة ال���آت ال��و�ة اإلی�ان�ة.

ع�� ب� هللا ع�� ال�ل� عه� في ح�ى �الفعل مل��ًسا كان ال�ل�ج دول و�ع� إس�ائ�ل ب�� ال��الح تقارب                    إن
مقع� وق��ل الفل�����ة الق��ة في م�ار��ها ال��اض واصل� ح�� ،(2015-2005) سع�د آل              الع���
ی�رایلي سارة ن��ت ك�ا .2007 عام في والفل������� اإلس�ائ�ل��� ب�� لل�الم أناب�ل�� م�ت�� في                م�اق�
اإلس�ائ�لي ال��ار آفاق ح�ل دراسة 2007 عام في أب��) تل ق، ا د (م الق�مي األم� دراسات معه�                    م�
أول��ت إیه�د ال�ق� ذل� في اإلس�ائ�لي ال�زراء رئ�� ب�� س�� اج��اع ع� شائعات م� م���حاة                 ال�ع�د�،
اإلس�ائ�لي ال�زراء رئ�� ب�� س�� اج��اع عق� لق� انه ف�ها قال� ع�ان في 2006 عام في هللا ع��                    وال�ل�
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اللقاء ه�ا أن ال�راسة وأفادت ،2006 عام في ع�ان في ال�اني هللا ع�� ال�ل� االردني والعاهل أول��ت                   إیه�د
- 2006 عام في الفل�����ة الق��ة ح�ل اج��اعات ع�ة عق�ت ال�قابل في ول�� ال�اقع، في ���ث                  ل�
ال�ع�د� الق�مي األم� ل��ل� العام واألم�� سع�د آل الع��� ع�� ب� سل�ان ب� ب��ر األم�� ب�� 2007                 
إلقاء إلى ل�ف�ي ت���ي اإلس�ائ�ل�ة ال�ارج�ة وز��ة ق�� دع� 2008 عام وفي اإلس�ائ�ل���،               وال���ول��

 م�اض�ة في "م���� ال�وحة ال���� ال�ام� ح�ل ال���ق�ا��ة وال����ة وال��ادل ال��".

ال����ب ال�صاص (ع�ل�ة غ�ة ح�ب ان�الع كان نف�ه، العام م� د����� / األول كان�ن ففي ذل�،                  ومع
أخ�� م�ة ت��ز ال��ب ه�ه ول�� ال�ل�ج. دول جان� عل�ا  م� م�انا ی�ال ال (2009-2008 الف��ة                  في
ال�وحة، في أح�ه�ا م�ت���� انعق� ح�� ال���قة. دول ب�� الق��ة ه�ه ���� القائ�ة ال����ة                االنق�امات
ال��ت�� �ه� وس�ر�ا،ب���ا وح�اس إی�ان م�الح ل�الح األول ال��ت�� �ه� ح�� في ال����، في                واآلخ�
ح�ب شه�ت وق� الفل�����ة. ال�ل�ة ل��ال� ان��اهًا اك�� ال������ وال�ع�دی�� ب�عا�ة كان ال��              ال�اني
ال��ق�ات ك�ف� نف�ه، ال�ق� وفي ال���قة. تق�� ه�ا ل��م�ا ت�ال ال ال�ي الع���ة لل�وا�� ك��ًا                 الق��
على ال�ق� ذل� في كان� ل�ف�ي ت���ي أن و���ل��� أص�رتها ال�ي 2009 لعام اإلس�ائ�ل�ة                ال�بل�ماس�ة
ال��ساد م�ی� �أن و نه�ان، آل زای� ب� هللا ع�� ال��خ اإلماراتي ال�ارج�ة وز�� مع وم���ة" "ج��ة                   عالقة
ب�� ال��ادثات اإلس�ائ�ل�ة ال��ف ن��ت نف�ه العام في و ال�ع�د�ة. مع س��ة عالقات أقام داجان،                 مائ��
ال��ی� قال ،2016 عام مقال في اإلی�ان�ة. ال��و�ة الق��ة ��أن وال�ع�د�ة اإلس�ائ�ل�ة االس���ارات               أجه�ة
أنه ال�اضح م� كان 2009 عام "في ات���ن: ای�ان اإلس�ائ�ل�ة ال�ارج�ة وزارة في ال��اسات ل�����                 ال�اب�
ال�ل���ة، وال�ول إس�ائ�ل في واالس���ارات األم� أجه�ة م� ال����� رف�عي م��ول�� ق�ل م� تعاون                ه�اك

 ول�� ه�ا ال �ع�ي أنه ق� ح�ث تق�ٌم دبل�ماسُي ك��ُ�".

م�اصلة في رغ��ه على ثاب�ًا ن���اه� ب��ام�� �ل ،2009 ف��ای� / ش�ا� في لل�زراء رئ��ا ان��ا�ه                  وم��
ال�ق� حان فق� أول��اته، م� تع� ل� الفل�����ة الق��ة أن إال ال�ل�ج، دول مع أسالفه ب�أه ال��                   ال�قارب

 ل����� العالقة على م�اجهة الع�و ال����ك: إی�ان.
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 ال��ق األوس� �ع� 2011، وتقارب ال��الح ب�� تل أب�� ,أب���ي وال��اض

 تقارب ال��اوف ال��اه�ة لإلخ�ان ال��ل��� والی�ان
و�ع� إس�ائ�ل األم�ي  ب�� ال��اف� تقارب في ت��ل نق�ة 2011 عام في الع���ة االن�فاضات ش�ل�                 لق�
األراضي ع�� م�ورا ال�����، إلى ت�ن� م� االح��اج�ة ال���ات سل�لة أن ح�� الع��ي، ال�ل�ج                دول
ح��ة م� األح�اب وص�ل لل�غ���، قابل�� غ�� أنه� �ع�ق� كان ال�ی� ال���ات�ر��� سق�� و                الفل�����ة،
الع�ف تفاق� و س�ر�ا في األس� ��ار خلف إی�ان ووق�ف وم��، ت�ن� في ال�ل�ة الى ال��ل���                  االخ�ان
�إعادة ال��ع�م االی�اني، ال��و� ال��نامج واس���ار وال���، والع�اق س�ر�ا في ال�ی��ة االنق�امات ����             
م��ورة كان� ق��،ال�ي �اس���اء ك��ً�ا الع��ي ال�ل�ج ودول إس�ائ�ل أزعج ذل� كل ال�ال����ة؛ ت�سان�ه                ت���ل
ال�ي األح�اث ل�غ��ة ال����ة ق�اة رافق�ها ال��ل��ن-ال�ي اإلخ�ان ح��ات م� ألص�قائها ال��اسي              �ال��اح
اس��ات���ًا، ته�ی�ًا �ع��� ال��ل��� االخ�ان تق�م أن األخ�� ال�ل���ة ال�ول ج��ع رأت جه�ها م� بها-.                 قام�ا
2014 عام وفي االع�قاالت، ���ات تق�م جعلها ما ذل�، ج�اء ت�ت�ًا األك�� كان� ال����ة الع���ة اإلمارات                  و
مع ت�ار�� ق��� ب�م� و�ع�ها اإلرهاب�ة، ال����ات قائ�ة ض�� ال��ل��ن اإلخ�ان االماراُت              وضع�
ض�رًا ُ���ث ال���- الى ال��ل��ن اإلخ�ان ج�اعة ال����-وص�ل ال���ار�� رؤ�ة م� نف�ه القل�               إس�ائ�ل
ال������ ج��انه إزاء قلقه ع� ن�ان�اه� ب��ام�� اإلس�ائ�لي ال�زراء رئ�� أع�ب ال���قة، وق� في أخ��                ل�ول
إزاء قلقه ع� نه�ان آل زای� ب� م��� ال��خ أب���ي عه� ولي أع�ب أخ�� جهة م� وال��ر���،                   واألردن���
هاج� إل�ه أض�ف ال��ل��ن، اإلخ�ان م�اه�ة هاج� زای� ب� �م��� ن���اه� ت�ارك دع�ه،               ضعف

 م�اه�ة إی�ان، م�ع�مًا أ��ًا �ال���رات ال��اس�ة في ال����� وال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة.

شع��ة ان�فاضة ق�ع ����ص خ�اًرا ال����� ات��ت ،2011 مارس / آذار - ف��ای� / ش�ا� في ال�اقع؛                   في
ال������ة ال�ل�ات اته�� ث� ال�ع�د�، و اإلماراتي ال����� م� ب�ع� فق�- ال��عة ول�� ك���، ح�                 -إلى
ال�ار ال�ع�د�ة أ�لق� نف�ه، ال�ق� وفي اإلی�ان�ة. اإلقل���ة لل���حات ��وادة ح�ان �أنها االح��اج               ح��ة
ال��عي ال��� �اق� ن�� ال��خ على �اإلع�ام وح��� ال�الد ش�قي الق��ف في ال��عة ال���اه���                على
وأد� إی�ان، و ال����� في م�اه�ات أثار 2016 ی�ای� في اإلع�ام ح�� ت�ف�� االح��اج،إن في                 ل��ار��ه
ق�ر م��ل س�اق في ال�ل�ی�. ب�� ال�بل�ماس�ة العالقات ك�� إلى �ه�ان في ال�ع�د�ة ال�فارة                غل�
ما غ�ار على ال�وحة في اإلی�اني ال�ف�� فاس��ع� ق�� أما �ه�ان، مع عالقاته� م���� خف�                 اإلمارات��ن
ال��رة م� األصل ��� ن��ة �أنه الع��ي ال���ع ب�صف �ه�ان اس���ع� ب���ا واألردن، ت���ا                فعل�ه
وجه ه� اإلسالمي "العال� أن اإلی�ان�ة "ك�هان" ص��فة أك�ت ،2011 ی�ای� / ال�اني كان�ن في                 اإلسالم�ة،

 لل���ر ال��ی�، واإلسالم ال����ي ه� الق�ة ال�افعة له�ه األح�اث".

ان�فاضة م� آخ� ن�ع أ� (أو ال��ع�ة ال���ات أو اإلخ�ان ق�ل م� الع���ة �ال�ول اإل�احة م� ال��ف                   إن
ال��و�ة ال�ق��ات ت���� م��ول�ة إی�ان ت��ل ال�ي ال��� وجهة الى أض�ف� "إرهاب�ة") تع��� ال�ي                االح��اج
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إی�ان م�اك� ق�ف أو ال��و�ة الق��لة "ت���ع ال�ه�� لل�عار إلهام م��ر إس�ائ�ل كان� ل�ال�ا                وال�ال���ة.
الع���ة ال�ل�ج دول ذل� في ��ا �أس�ه، ال�ولي ال����ع على ال�غ� ل��ان ك��ة اس���م ال��                 ال��و�ة"

 في عالق�ها مع إی�ان.

ت��ى كان� ال�� ال�ق� في اإلی�ان�ة ال��و�ة ال���آت على وقائ�ة ض��ة ف�ض ف��ة ض� ال�ع�د�ة ت��                  ل�
عارض� ال��� وله�ا ال��اض، م� ب�اض على ���� إج�اؤها ت� إذا خاصة إس�ائ�ل�ة م�ادرة ع�اق�                 ف�ه
م�ل� دعا ال��اس�، أجل وم� أراض�ها، على اإلس�ائ�ل�ة ال���ة الق�ات ق�ل م� ال��� ال��ل��                ال��ل�ة
ال��لح ن�� ال��اق سُ��قف واش��� أن أمل على �ه�ان مع س�اس�ة مفاوضات إلى ال�ل��ي                ال�عاون

 ال��و�، أو على األقل االس�ع�اد ال�ف��ض �أن ت��ح إی�ان دولة حاج�.

لل��ار�خ ال��اد وال�فاع "15 "إف ��از م� ال�قاتلة لل�ائ�ات ال�ع�د�ة الع���ة ال��ل�ة اك��اب أن                غ��
ی�ل�� ففي االب�عاد: عالمات أو�اما إدارة وأ�ه�ت ال�ل�ج. ل��أنة كاف�ا ��� ل� ال����ة ال�ال�ات م�                 "ثاد"
ال��ل��ن، اإلخ�ان وج�اعة م�سي م��� ح��مة ض� م�� في الع���� االنقالب م� قلقة كان� ،2013               
ع����ا ال��خل ق�رت ح�� س�ر�ا، في ال���اء خ���ها ع� ت�ل� نف�ه العام م� أغ��� / آب في                   ل��
ت���� في و الغ��ة. في آب / أغ��� 21 في األس� ن�ام ارت��ها ال�ي ال���او�ة اله��ات على                   لل�د
م�ل� في ال���ة واألع�اء إی�ان ب�� ال��ق� ال��و� االتفاق على ال��ق�ع سهل� ال�اضي ن�ف��� /                 ال�اني
الع���ة وال��ل�ة ال����ة الع���ة واإلمارات إس�ائ�ل ب�� العالقة في ال���ل نق�ة إن أل�ان�ا. +                األم�
ع�م م� م���ك فعل رد في .2013 لعام ال���د ال��اق ه�ا في إن�اره ���� ال ���ل وقع� ق�                    ال�ع�د�ة
أك� اإلی�ان�ة ال��و�ة ال�اقة ��أن 2015 لعام ف���ا اتفاق�ة ت�ق�ع ال����ك،فإن األم���ي ال�ل�ف ت�اه                ال�قة
أعادت ق� أم���ا أن ی��و إی�ان، أع�اء ن�� ففي و�ه�ان. واش��� تقارب م� وال��اض أب�� تل                  خ�ف

 تأه�لها على ال�احة ال�ول�ة، وأع��ها تف���ًا م�لقًا ل��اصلة ت�سعها اإلقل��ي.

أسال�� ول�� م����ة م�اوف ال�ع�د�ة: الع���ة ,ال��ل�ة ال����ة الع���ة ,اإلمارات            إس�ائ�ل
 م��لفة

االن��ارات م�اجهة في األم���ي ال�ل�ف ق�ل م� "�ال��لي" ال�ع�د�ة الع���ة وال��ل�ة إس�ائ�ل شع�ت               لق�
ال��م ت����ان ال��اق ه�ا وفي ل��ان، في أ��ا و وال���، والع�اق س�ر�ا في وحلفاؤها إی�ان س�ل�ها                  ال�ي

 ب�قاس� اله�ف نف�ه،و ه� اح��اء إی�ان، دون الل��ء �ال��ورة إلى األسال�� نف�ها.

داخل انق�ام ح�ث ح�� و��ي، إج�اع م�قف إلى م�لقا إس�ائ�ل ت�� ل� ال��ر�، ال��اع ���                 ف��ا
اس��الء خ�� مع ال أم س��ق� األس� ��ار کان إذا ما ح�ل ال��ا�ة في واالس���ارات�ة األم��ة                  األج��ة
ال�عا�� إلى االض��ار دم��،وخ�� ع�� ب��وت - �ه�ان ال��عي ال��� ك�� دم��،و على               اإلسالم���
س��ا -وال ال��خل وس��َا: وضعَا دائ�ا �ف�ل�ن فإنه� له�ا ال�هادی��. ح�ى أو ال��ل��ن اإلخ�ان                مع
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االس��الء على ال��ر�ة ال�عارضة �ق�رة أب�ا ی�م��ا ل� مه�دة،فه� ال����ة م�ال�ه� ت��ن ع��ما               ع����ًا-إال
 على ال�ل�ة، وح�روا في وق� م��ٍ� ج�ًا م���ار� الغ�ب م� م�ا�� ت��ف ال�قاتل��.

ال�فاوض اآلن ال��ور� م� وأن م��رة م�اوفه� �أن أق�عه� 2015 س����� في س�ر�ا في روس�ا ت�خل                  إن
تف�� س���ن أب�� تل مع س��ار�� أس�أ إن الق�ل ب�ا ���ر اإلی�اني. ال�أث�� م� لل�� م�س�� مع                   م�اش�ة
ت�� ال��ر� ال���ب ادارة دم��،وت�ك تق�دها ال�ي ال�ف��ة" "س�ر�ا أراضي م� �قلل ما تق���ا أو                 س�ر�ا
ن�ام إلسقا� ال�لف���- ال�هادی�� ذل� في -��ا ال����دی� ت�ل�ح اخ��تا وال�ع�د�ة ق�� ل�� األردن.                رعا�ة
ل�قف روس�ا إلى ��اجة أنها ال��اض أق�ت ف��ا فاشلة، االس��ات���ة ه�ه تع��� ال�اض� ال�ق� في                 األس�،
إلى ت�صل�ا ال�ع�د�ة الع���ة وال��ل�ة إس�ائ�ل فإن ال���لفة، األسال�� م� ال�غ� وعلى س�ر�ا. في إی�ان                 تأث��
اله���ة خ�� �ع���انه ما ل�قف أم���ي روسي اتفاق على أخ��ًا س�ع���ان فال�ل�ان ل�ل� نف�ها،                االس���اجات

 اإلقل���ة اإلی�ان�ة.

ك��� ���ل زاد ق� ال��ار وه�ا ال��ل�ة، الق�ة س�� نف�ذ أ� إس�ائ�ل ل�� ��� ل� هللا، وح�ب لل��ان                    �ال���ة
ج��ب في ج�ی�ة ح�ب في ال��وع ق�ل م�ت�� ر��ا ال�ف��� اإلس�ائ�ل��� على س�اء، ح� على وع����ًا                  س�اس�ًا
أن ب�ا ،2017 عام نها�ة في الل��ان�ة. ال��ع�ة ال���ة مع الق�ال في ب�غ��ه� ال�ع�دی�� تأث� وت���                  ل��ان،
ال����� ل�ع� ال���قع غ�� ال�ضع خالل م� ال��اش� ال��اسي ال��خل رهان فق�ت ال�ع�د�ة الع���ة                ال��ل�ة
ال��اض ت���� ال�ع�ف، ال��ي ال�زراء رئ�� على وال�غ� هللا، ح�ب مع ال��وب إلقامة م�اولة                ،ففي

 فق� م� ح��  ال��اه�ة في ب��وت، واإلس�ائ�ل��ن كان�ا على عل� ب�ل�.

ت�لعاته� ذل� في ��ا لألك�اد، دع�ها ه� أب�� ل�ل �ال���ة ال�ح�� ال��اسي ال�اب� كان اإلی�اني، ال��اق                  في
ل��ف�ف الع�اق في ال�اخل�ة االنق�امات على اللع� في ال�ع�د�ة الع���ة ال��ل�ة وتأمل االس�قالل.               إلى
ال��اض أول��ات م� ی�ال ال لل�الد واالس��ات��ي ال��اسي ال���ق�ل فإن لل���، �ال���ة أما إی�ان.                ق��ة
مع أنه األرجح على ال��اف، نها�ة في م��ٍد، اه��اٍم إلثارة أب�� ل�ل ال���� ال��ال ع� ج�ًا �ع��                   ول��ه
�ق�ر ال�� ، زای� ب� م��� اإلماراتي ال�فاع وز�� مع ال���ی� وجه وعلى ال����ة، الع���ة اإلمارات                  دولة
ال��ر إی�ان، ت�اه نف�ه �ال�هج ���لة: ف��ة م�� إس�ائ�ل شع�ت لق� �أك�له، لالت�اد وال�فاع ال�ارج�ة                 ال��اسة
و م�� ح�ا�ة في نف�ها ال�غ�ة ال��ل���، اإلخ�ان ���اعة نف�ه االه��ام ح�ى ال��ر�، ال�لف م�                 نف�ه
ال����ة الع���ة واإلمارات ال�ع�د�ة الع���ة ال��ل�ة ق�ل م� ق�� �إ�عاد أشاد ق� كان ن���اه� ب��ام��                 األردن.
لإلخ�ان ال����ة ق�� ل��اسة إق�اء ���ا�ة ال�بل�ماسي ال�الق ه�ا ألن ،2017 ی�ن�� في وال�����                وم��
وال�اقع ث��ها. ت�فع جعلها على م���ة ��ي أب� و ح�اس، ل���ة دع�ها ذل� في الع���ة،��ا ال��رات                  م��
عام (م�� ع���ة ی�سف واش��� ل�� ال����ة الع���ة اإلمارات دولة ل�ف�� اإلل���وني ال���� رسائل ت����                 أن
األم����ة الع����ة القاع�ة و�غالق ق��، ل�ه��� ال����ة ال�ال�ات مع ت�الف� اإلمارات أن أ�ه� (2008              
عالقة أ��ا ع���ة لل�ف�� و�ان إی�ان. مع ت�ار�ًا ت�عامل ال�ي ال���ات ل�عاق�ة اإلج�اءات وات�اد                ه�اك,

 خاصة مع م�اك� األ��اث ال��اف�ة ال���� إلس�ائ�ل، و�ال���ی� م�س�ة ال�فاع ع� ال���ق�ا��ات.
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م��� األم�� العه� ولي و���د أ��ا، تفاق� ق� ال��ل��� اإلخ�ان م� ال�ع�د�ة الع���ة ال��ل�ة م�قف أن                  ك�ا
في ،2014 عام في اإلرهاب�ة ال����ات قائ�ة على اإلخ�ان وضع ال�� هللا ع�� ال�ل� ق�ار ال��م سل�ان                   ب�

 ال�قابل وال�ه ال�ل� سل�ان ل� ی��� إل�ه� على أنه� ته�ی� ف�ر�.

الع���ة واإلمارات إس�ائ�ل ب�� ال��� وجهات في تقارب ه�اك ی�ال ال الفل�����ة، �الق��ة ی�عل�                وف��ا
ف�ح ح��ة ق�ل م� نفي ال�� دحالن، م��� غ�ة ق�اع في ال�قائي لألم� ال�اب� �ال�ئ�� رح��ا وق�                   ال����ة،

 عام 2007.

ع�ة م�� الغ�او� ه�ا ��اول ح�� ع�اس، م���د الفل�����ة لل�ل�ة ال�الي لل�ئ�� ك��� م�اف� �ع���                 وه�
واالس���ارات�ة الع����ة ال��س�ة م� ج�ءًا أن و���و الفل����ي، ال��اسي ال��ه� إلى الع�دة              س��ات

 اإلس�ائ�ل�ة أی� ه�ا ال��ار، ال�� دافع� ع�ه اإلمارات وم��.

ال��م أص�ح سل�ان ب� م��� ال�ع�د� العه� ولي على نه�ان آل زای� ب� م��� تأث�� عام،                  ���ل
��أن واإلمارات��� ال�ع�دی�� ب�� ال�بل�ماسي ال�قارب �ف�� رئ���ًا معل�ًا �ع���ونه ال��لل�� م�              واض�ًا,و����

 إی�ان, اإلسالم ال��اسي وق��، وأ��ًا ��أن م��� ال�قارب مع إس�ائ�ل.

 إس�ائ�ل، و�عادة ت���ة ال�ول الع���ة بـ: "ال�ع��لة" و"ال��اغ�ات�ة" و"ال��ی�ة"
الع���ة غ�� ال�ل�ان دع� في ال����لة س�اس�ها إلى أو�اما إدارة ع�دة ع�م م� ال�ع�د�ة الع���ة ال��ل�ة                  ت��ى
ففي ال���ة، غ�� الفاعلة ال�هات و��� الق�� م��ان ب�� ال��ازن ت�ق�� إلى خاص ���ل وت�عى ال���قة،                  في
،2014-2013 اإلسالم�ة ال�ولة و�ه�ر س�ر�ا، في ال����دی� وت��ف ال�هاد�ة، ض� ال�ولي ال�فاح              س�اق
ال�ولي العام ال�أ� وأغل��ة ال��ام م� الع�ی� ال�ق�قة في اق��ع ق� العال�؛ في لله��ات ال����قة غ��                  وم�افق�ها
وآس�ا. وأف��ق�ا ال����ة وال�ال�ات أورو�ا إلى ال�اد��الي" "اإلسالم ت��ی� م� االن�هاء اآلن ال��ور� م�                أنه
ال�هاب�ة ال���ص وجه اله���ة,على م� ال��ی� ال��ل على دل�ًال اع��ارها ت� ما فغال�ا ال�ل�ج دول                 أما
االس�ق�ار ب�ه�ی� الغ�ب اته�ه� ح�� ق��، في ال��ل��� اإلخ�ان ل��اعة ال��ال�ة ال��اسة أ��ا و                ال�ع�د�ة،
ب����� ال����ة ال�ال�ات قام� ال����ة ال��لح وعق�د ال��ار�ة ال��الح ع� ال��اؤل و��ون ال�ولي،               واألم�
ت���ة إعادة أو األی�ی�ل�جي االس�غ�اء أن مفادها وال�ع�د�ة- ق�� -وخاصة ال�ل�ج في ش��ائها إلى                رسالة
مع ذل� وت�ام� ك���ة، ��ع��ة األم� ال�ل�ان واجه ح�� ض�ور�ًا. أص�ح االی�ی�ل�ج�ة" ال��ار�ة               "العالمة
إلى ال�ل���ة ال�ول ان��� ما وس�عان أراض�ه�. ع�� عل�ه� ت�ث� ب�أت ال�ي الع��فة اإلسالم�ة                اإلش�ال�ة
ح�� في وس�ر�ا، الع�اق في داع� أو اإلسالم�ة ال�ولة ل��اجهة 2014 عام في ش�ل ال�� ال�ولي                  ال��الف
م� ك��ٍل لإلرهاب تع��فه�ا ل��س�ع الف�صة ال�ع�د�ة الع���ة وال��ل�ة ال����ة الع���ة اإلمارات              ان�ه�ت
الع���ة اإلمارات دولة أص�رت ال��ال، س��ل على لل���. سل��ه� ن�ام تع�ض ال�ي ال��اس�ة ال���ة                أش�ال
ال�ح�ة "إضعاف ب م�ه� ش�� أل� اإلع�ام عق��ة ���ع 2014 عام في اإلرهاب ل��اف�ة قان�نًا                 ال����ة
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ن��اء ب�� وأ��ا ال��ل���، اإلخ�ان ح��ة داخل االع�قاالت م�ات نف�ت االج��اعي".وق� ال�الم أو               ال����ة
  حق�ق اإلن�ان وال�عارض�� وال��ون�� أو األوسا� الف���ة االن�قاد�ة.

ن���اه� ب��ام�� إع�اب أثارت ال����ة ه�ه . و�ی�ان داع� ب�� "ال�ع��ل��" ح��ة تأی�� إلى ال�ل�ج دول                  سع�
ال�ول��� ��� ف��� وه� ��ي، وأب� ع�ان ع�� ال��اض إلى القاه�ة م� ال�ع��ل�� معه س���اصل ح��                  ك���ًا

 الع������ ال�ح��ت�� الل��� ت���ه�ا إس�ائ�ل فعال ل����ع عالق�ها معه�ا.

و�ان� وال�قافي، االق��اد� اإلصالح ���اسة م����ة كان� ال�اقع ���� ال�ل�ج دول في األم� س�اسة                إن
ال�������� ج�ب و القائ�ة، ال�ل�ة تع��� إلى یه�ف ال�� اإلصالحي ال���وع ه�ا في رائ�ة                أب���ي
لل����ع ال��ی� نه�ان آل زای� ب� م��� م��وع أن ی��و ال�ف�. �ع� ما على عال�ي ت���� س�اق في                    األجان�
األم�� ل�� م�اثل، م�ار في �ال��ء سع�د آل سل�ان ب� م��� أق�ع ق� واالق��اد�ة ال�قاف�ة ال�اع�ة                  والق�ة
اق��اد�ة و�صالحات شاملة س�اس�ة ت�ه�� �ع�ل�ات الق�ام ق�ر اد ك���ة، ���عة ی�ه� أن ی���                ال�ع�د�
وحق�ق ال�ی�ي ال��امح على اإلعالم وسائ� ت���� مع االنف�اح ت�اب�� �ع� إل�ها ت�اف               ومال�ة،
ف�ه رح� ال�� ال�ق� في و .-2017 س����� / أیل�ل في الق�ادة ح� األخ��ة ه�ه م�ح                  ال��أة.-م�ل
آل سل�ان ب� م��� ل���حات ال����ل ال�ائفي ال�أث�� م� �القل� شع�وا فق� االن�فاع ب�ل�                اإلس�ائ�ل��ن
مع ال�قارب ع�ل�ة في أساس�ًا ع���ًا تع��� وأب���ي لل��اض واألم��ة االق��اد�ة ال��اغ�ات�ة أن إال                سع�د.

 تل أب��. و ل�� نفاد ص�� األم�� ال�غ�� ق� ��عف ق�ته و�ق�ض ف�ص ال�ص�ل إلى إس�ائ�ل.

أجل م� نف�ها اق�ام في ت�غ� الف��ة االس�ائ�ل�ة ال�ولة و مه�ة. ال�قارب له�ا االق��اد�ة ال����ات                 إن
وم�ف�ة ال����دة لل�اقات م�ف��ة و ال��ی�ة، ال����ل�ج�ات على ح���ة أنها ك�ا ال�ل���ة، ال��ق               اخ��اق
اإلس�ائ�ل�ة ال���ات ع�ف� وق� اإلل���وني. الف�اء أم� م�ال في وخاصة وال��ا�ة، ال��اق�ة لق�رات               ك���ًا
بل�م��ج لل��ف��� �ار شام��ل إن���ف�� ب�نامج م�س� ، أعل�ه ما ه�ا و ال��االت. ه�ه في وال��عة                  �ال���ة
ت���ل�ج��ه له� ل�ق�م ال�ع�دی�� ال���ول�� ق�ل م� 2015 عام في �ه االت�ال ت� ال�� ،2017 ف��ای�                  في
أ��ًا االج��اع�ة، ال���ات على اإلرهاب�ة. ال��ا�� م� االص��اعي ال��س أو ال�ع�في �ال����              ال�اصة
ه�ه ال�ع�دی�ن ���د أن ق�ل اإلن��ن� ش��ة على ال����ل�� ال�هادی�� ت��ی� على قادرة ب��امج ب��و��ه�                 قام
ال��ساد م�ی� ص�ح نف�ه ال��اق في و ال�ال�ة. و العائلة على أج��� ال�ي األ��اث م�اق�ة إلى                  ال����ل�ج�ا
ال����عات مع�� أن شاف�� شاب�ا� GS3 أث��ا ال�اصة األم� ش��ة م�ی� واآلن 1996 إلى 1989                 م�

  األم��ة اإلس�ائ�ل�ة ال����ة وال�غ��ة تق�� عالقات في ال�ل�ج.

ل� ال�عل�مات ه�ه ال����ة. ش�ه في إلس�ائ�ل ال�ئ��ي ال���� ال����ة الع���ة اإلمارات دولة كان�                ل�ال�ا
الق�ائف ش��ات خالل م� ی�ج� ما غال�ا ال�عاون أن ال��م ال����ون �ع�ق� ول�� ال�ل�ج، دول ق�ل م�                   ت���
قاله ما ه�ا حال، أ� إلس�ائ�ل. على ال�قا�عة الق�اع� على لل��ایل ال����ة ال�ال�ات أو أورو�ا في                  ال��ج�دة
لل�ق��ات 4D ش��ات ��ل� ال����ة، ال�ال�ات في زم��ة ف��ة عاش إس�ائ�لي أع�ال رجل وه� ك�شافي،                 ماتي
ال���لة ال�ول�ة (AGT) ت���ل�جي غل��ال وا���ا ج��سي، ن�� في أن��� ال�ي األم�، م�ال في                ال��ق�مة
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م� مالی�� ع�ة مقابل ال����ة الع���ة اإلمارات ل�ولة وال��اق�ة ال��ا�ة أن��ة ب��ع قام ح�� ز��رخ،                 في
ورجال ع������ ع�الء م� ی���ن�ن ور��ا إس�ائ�ل��� ���ن�ن ما غال�ا ال���ات ه�ه م��في إن                ال�والرات.
س���ن ه�ه و ال�ائ�ة، وال�اقة ال��اه ت�ل�ة م�ائل و ال��اه، إدارة م�االت ع� ناه�� سا�ق��.                 م�اب�ات

  م�اًال آخ� م� ال���ات اإلس�ائ�ل�ة ال�ي تع��� مه�ة ج�ًا �ال���ة ل�ول ال�ل�ج.

العق�ة ��ل�ج مه���ن اإلس�ائ�ل��ن ؛ م�ق� في ال��اه ح�ل ال���ث م��� مع ال�س�ي ال�عاون ع�                 وز�ادة
و الفل�����ة) وال�ل�ة األردن مع ال���" ال��� - األح�� "ال��� لق�اة ال�ار� �ال���وع ی�عل�                (ألنه

 �أمل�ن أن تف�ح له� األب�اب االق��اد�ة لل��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة.

مع ال�� ال��ادل اتفاق�ة ت�ق�ع ع�� ت�امًا االس�ائ�لي ال�ل��ي ال�قارب م� آخ�ًا جان�ًا ال����� تق�م                 وأخ��ا،
ال�ي األم����ة ال���ات تقا�ع ل� عل�ًا  أنها �اإلعالن ال�ولة ح�� اه��� ،2004 عام في ال����ة                 ال�ال�ات
الع���ة، ال�ع�د�ة جارتها ق�ارات في اإلمارة ه�ه ت�د�ه ال�� ال�ور ح�ل ُی��� ما و����ا إس�ائ�ل. مع                  ت�عامل
ال������� (وخاصة األجان� الع�ال إلى �اإلضافة ال��ائف، م�ع�د م���ع إی�اء خ��ص�ة لها              فال�����
خالل م� �ال�ل�ة ی���ع�ن س���ن وم�ا���ن ش�ع�ة أغل��ة ل�یها أن إلى �اإلضافة وال��ذی��)،               واله��وس
أزرا ه�� ع�اقي أصلها ال�ي ال�ه�ة ال����ات ب�� م� صغ��ة. یه�د�ة و�ائفة ال�اك�ة، خل�فة آل                 عائلة

 إب�اه�� ن�ن�، ال�ف��ة ال�ا�قة لل����� في ال�ال�ات ال����ة.

ال��عة ض� الق�ع�ة س�اس�ها ع� ت�افع ب���ا ال�ی�ي، ال��امح م�اد� على دائ�ا ال����� إمارة أص�ت                 ل�ال�ا
ل�س في ف��ن�ال س���ن م��� في أق�� حفل في ال�ل�ة. على لالس��الء ت�عى األخ��ة ه�ه أن أساس                   على
ال�������� ودعا إس�ائ�ل مقا�عة خل�فة آل ع��ى ب� ح�� ال�ل� ان�ق� 2017 س����� / أیل�ل في                  أن�ل�س
ال�����، في مع�� فعل رد أ� ت�� ل� اإلس�ائ�ل�ة ال��افة نقل�ها ال�ي ال�����ات ه�ه إس�ائ�ل،                 ل��ارة
بها قام ال�ي ال��ارة ن���� ك�ا ع�ی�ة) ل���ات ال������ة ال�ل�ات مع أ��ًا تعاون ف��ن�ال م��� فان                  ( لإلشارة
ی�ت��ب م�قع على ن��ت ال�ي وال��ر 2016 د����� / األول كان�ن في شه� األرث�ذ����� ن����رك                 یه�د
ال�قاومة وح��ة الفل�����ة ال�ل�ة ان�ق�ت وق� هان��ا. اح�فال ���اس�ة ال�������� ض��فه� مع رق�ه�               ت�ه�
مع ال����ع أش�ال م� ش�ل أ� "وقف إلى ال����� األخ��ة ه�ه ف�ع� ال�ادث ه�ا ���ة (ح�اس)                  االسالم�ة
عاص�ة �الق�س ت�ام� دونال� اع��اف م� فق� قل�لة أ�ام �ع� و ،2017 د����� في ال�ه��ني".                 الع�و
م�ة إس�ائ�ل إلى وال��ذی�� واله��وس وال��ل��� وال�ه�د ال������� م� ت�ألف دی��ة م���عة ذه��               إلس�ائ�ل
ال��اق في ال�����"، "ه�ه ال����ة ال�حلة ه�ه ال������ة ال��افة رف�� ب���ا األد�ان. ب�� رحلة في                 أخ��
2017 د����� 12 في ��ع�ها م� األولى ال�ف�ة على �االن�ل���ة، ال�ا�قة ن��ز دت ص��فة ن��ت                نف�ه

 : "ه�ا ه� ال�����" رحلة إس�ائ�ل�ة الى ال��اه ال�اخ�ة ".
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 م� تقارب ال��الح إلى االتفاق االس��ات��ي ؟

 ال�بل�ماس�ة ال��از�ة، شائعات و��ات ت�ارب م� أجل اخ��ار ال�قارب اإلس�ائ�لي ال�ع�د�.
أن مفاده ب�انا اإلس�ائ�ل�ة اإلعالم وسائل أص�رت ال�عل�مات، ت�ادل إلى م����ة م�الح وج�د م�                ب�ا�ة
الق�اة ن��ت 2016 عام ففي م�ه��ة، ����قة الع��ر اآلن خاللها م� س��� فق� واح�ة خ��ة                 ه�اك
ی�فال األم�) م�ل� في ع�� ال�ر�ة، ال�اقة ال����ة، ال����ة ال���ة وز�� �أن تف�� تقار�� ال�ان�ة                 اإلس�ائ�ل�ة
لل�اقة ال�ول�ة ال��الة إلى إس�ائ�لي م��ل إرسال إ�ار في أب���ي إلى م�ع�مة ز�ارة م� اس�فاد                 ش�ای����
ال�ل�ات جان�ها ال���ة". م� "ال��ائل م� وغ��ها اإلسالم�ة وال�ولة إی�ان مع ال�عاون أجل م� (إی���ا)                 ال�ر�ة
ت��م فهي خا��ة، أو ص���ة األخ��ة ه�ه كان� س�اء ال�عل�مات، م� ال��ع ه�ا م�لقًا ت��� ال                  اإلس�ائ�ل�ة
ل"م��ل قال س�� إس�ائ�لي "م��ر ه�اك أنه ش��اف هاج� االعالم�ة أك�ت نف�ه، ال�ق� وفي                م�ال�ها.
"ال���ر إلى یه�ف أب���ي في ال����دة لل�اقة ال�ول�ة ال��الة في إس�ائ�لي م��ل وج�د آ�":إن                إ���
أنه ی��� شيء ال ول�� إس�ائ�ل�ًا، ���حًا ه�اك ���ن أن ال����ل ف�� ." الع���ة ال����ة ش�ه في                   ال�اسع

 م���ك م� ق�ل ال�ول ال�ل���ة.

أن م� �ال�غ� إس�ائ�ل، مع ال�قارب ت���ان أنه�ا ت��وان الل��� وال�����، ال����ة الع���ة اإلمارات ع�                 ناه��
ال�امل ال����ع ومفات�ح عق�ة ت�ج� ال��اض ففي ج�ة, س�ان ع�د إلى ح�ى ��ل ال ال��اك�ي س�انه�ا                  ع�د
ال�عاون ��أن ال��ه�ات م� وغ��ها ال��ف، وت��ة ت�ارع� ،2015 عام إس�ائ�ل. ف��� مع               وال�ف��ض
���لة ف��ة م�� اإلس�ائ�ل�ة ال��افة نقل�ها ال�ي ال�����ات في الغ��ض وج�نا ح�� ال�ع�د�،               اإلس�ائ�لي
هام� على وال��اق�ات الف�د�ة، الق�� م� ان�القا لل��اض, ال�ق�ق�ة ال��ا�ا ع� ش��ًا ت��� ل�                وال�ي
ه�ه ألن و ك���. س�� ت�الف ع� ال��ف ال����ون أراد ال��ار�ة، االت�االت م� القل�ل أو ال�ول�ة                  اللقاءات
ت�ف��� م��ول اغ��ال م�� (وخاصة س���� ع�الء م� األوهام ت��� ألنها و م�ام�ات، عالقة هي                 العالقة
ق�ل م� اس�غالل أداة تع��� ك��� ح� إلى وألنها (2010 عام في ال��ساد ق�ل م� دبي في ف��ق في                     ل��اس
ال�����ة ال�����ات ال��ال س��ل على ن���� فه�ها. ��اء ما ف����ا إی�ان-؛ األول ال�قام -في                خ��مه�
حالة في أنه 2015 عام في ال�����ة الق�� ص��فة في أعل� ح�� �الل ب� ال�ل�� ال�ع�د� األم��                   إلى
ق�ل م� ال�عل�مات ه�ه ن�� ت��ر ق� و أب��. تل ��ان� ���ن س�ف والفل�������، اإلس�ائ�ل��� ب��                  ال��اع
�ه�ت ،2017 س����� في ملفقة. أنها ���� ت��ی�ها ی�� أن ق�ل واإلس�ائ�ل�ة اإلی�ان�ة اإلعالم وسائل                 ج��ع
اإلعالم وسائل أشعل ال��� ه�ا إس�ائ�ل. إلى ال�ع�وفة ال�ل���ة ال����ات أح� ز�ارة ع�               شائعات
ب� م��� �أنه االدعاء إلى �ه�ان م� الق���ة وال��اقع اإلس�ائ�ل�ة ال��افة وسارع� االج��اع�ة,               وال���ات
م��ول �أنه ال��اض- م� ق���ة اإلن��ن� على ع���ة ج���ة -وهي إ�الف ص��فة ادع� ح�� في                 سل�ان،

 ق���.
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ال�قارب على ت�ه� ال�ي ال�ق�ق�ة ال�عل�مات �ع� ه�اك ان ن�� وال�ائعات، ال�اذ�ة ال�����ات ب�� م�                 و
ت���ها ال�ي االج��اعات س��ا وال ال�س��ة فال�����ات ال�ع�د�ة، الع���ة وال��ل�ة إس�ائ�ل ب��              االس��ات��ي
ه�ا على م�اح دل�ل أول هي ال��از�ة، ال�بل�ماس�ة م��ات م� غ��ها أو الف�� م�اك� أو ال���ث                  م�اك�
ال�اص��، ال�س�اء م� الع�ی� ت��ی� �����ا ال�قارب، ه�ا في ال�ئ����� االش�اص ب�� م� و                ال���ر،
ال�ارج�ة ل�زارة ال�اب� العام وال��ی� دا�ان، م�ش�ه ����� ال�اب� ل�ی�ا ( ال�اح� اإلس�ائ�لي لل�ان�               �ال���ة
لالس���ارات، ال�اب� (ال��ی� ل�ی�ا ال�ع�د� ال�ان� وعلى غ�ل�، دور� العامة) لل��ون الق�س م���               ورئ��
ع�� ب� ف��ل ب� اإلسالم�ة)ت��ي وال�راسات لأل��اث ف��ل ال�ل� م��� م�ی� ال�اب�، األم���ي               ال�ف��
أن�ر ���ة) والقان�ن�ة االس��ات���ة لل�راسات ال��ق م��� لل�س� ال�اب� العام و(ال��ی� سع�د آل               الع���

 ع��قي.

اإلس�ائ�ل�ة األم��ة ال�راسات معه� م�ی� و الع����ة لالس���ارات ال�اب� ال��ی� دع�ة ت�� 2014 عام                في
في األل�اني مارشال ص��وق و األم���ي ال�ف��� ص��وق فالى ب�  ف��ل ت��ي إلى �اإلضافة ی�ل��                 عام�س
ال�� إلى ال�ع�د� ال���ل وأشار اإلس�ائ�لي. الع��ي ال�الم و�م�ان�ات األوس� ال��ق رؤ� لع�ض               واش���
أجل م� الفل�����ة �الق��ة ق�ما ال��ي على إس�ائ�ل وح� ،2002 لعام الع���ة ال�الم م�ادرة ق�م�ها                 ال�ي
م�ت�� في ،2015 ی�ن�� / ح���ان في الع��ي. العال� ق�ل م� �إس�ائ�ل �االع��اف ن�ة إ��اد في األمل                   �ع�
ال��ادثات عل�ا  �أن ع�قي أن�ر و غ�ل� دور� اع��ف واش���، في أ��ا ال�ارج�ة العالقات م�ل�                 ن��ه
ال��ض�ع ه�ا ع� ال���ث ال��ة ه�ه ق�را وأنه�ا األقل، على عام ل��ة م����ة كان� اإلس�ائ�ل�ة                 ال�ع�د�ة
الع��ي ال�الم إرساء أجل م� إی�ان، في ال��اسي ال��ام تغ��� إلى أخ��، أم�ر ب�� م� ع�قي، ودعا                   عل�ا.
أجل م� و والع�اق) وت���ا إی�ان ���حات إضعاف (و��ل� ال���قلة ك�دس�ان دع� أجل م� و                 اإلس�ائ�لي،
ال�لف ب�� ال�لة غ�ل� دور� أك� 2016 مای� / أ�ار وفي الع��ي. العال� في ال���ق�ا��ة                 اإلصالحات
األم� (م���ار مع ب�  ف��ل ت��ي ت��ث ك�ا األوس�، ال��ق في إلی�ان ال�ه���ة وال�بل�ماس�ة                ال��و�
ل��اسات واش��� معه� م� ب�ع�ة األوس� ال��ق ع� أم��رور �عق�ب ن���اه�) ل���ام�� ال�اب�               الق�مي
وال�قى إس�ائ�ل إلى ع�قي أن�ر ذه� ،2016 ت��ز / ی�ل�� وفي واش���. في ی�ال ال ال�� األدنى                   ال��ق
ف�ه� ��� آخ�ون، إس�ائ�ل��ن م��ول�ن ومعه �الق�س م���ه في ال�ام��ات أع�� أمام أخ�� م�ة غ�ل�                 دور�
أح�ون�ت" "ی��ع�ت ص��فة مع مقابلة في ل�� الفل�����ة. األراضي ع� ال���ول م�ردخا� ی�اف               ال���ال
���ٍل م�اف�ًا كان وأنه إس�ائ�ل مع مفاوضات �إج�اء ت�لفه ل� ح��م�ه أن واضح ���ل ص�ح                 االس�ائ�ل�ة
له س�ح ما ه�ا و ال�ع�د�ة، ال�ل�ات م�افقة على ح�ل� ق� كان� رحل�ه أن ال�اضح م� كان رس�ي.                    غ��
��� أوال ألنه الع���ة، ال�ول مع سالم ه�اك ���ن "ل� اإلس�ائ�ل�ة : اإلذاعة إلى مه�ة رسالة �إرسال                  أ��ا
ت��� أنها م� �ال�غ� ال��ارة، ه�ه م� ی����ون ال م�ه� الع�ی� ی�ال وال الفل�������". مع سالم ه�اك ���ن                    أن
ب�� ال�قارب كان وأ�ا الع���ة. - اإلس�ائ�ل�ة العالقات ت���ع ص��� في ت�ال ال الفل�����ة الق��ة �أن                  أ��ا
ال�غل� ی�ع�� عق�ات ه�اك ت�ال فال ال��ائ�ة، العالقات ع� ال�فاع في ال�ق�ق�ة وال�غ�ة األم��ة                ال��الح

 عل�ها.
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ال�ه�د�) الل���الي الف��� (ال���� اإلس�ائ�ل�ة ال��اسة م���� م� ب�ع�ة 2017؛ أك���� / األول ت����                نها�ة
ال�فا� إلى لل��ساد ال�اب� ال��ی� دعا إذ إی�ان، ت�اه األم����ة ال��اسة هل�في و�ف�ا�� ب�  ف��ل ت��ي                  ناق�
ق� و اإلی�اني). ال��و� ال��نامج ��أن ال��االت ب�� ال�����ة االس��ار�ة (الل��ة ال�����ة الع�ل خ�ة                على
: 2017 أك���� 13 في األم���ي ال�ئ�� ��ف م� ال�ق�رة ال�هادة إلغاء ق�ار ع� ب�  ف��ل ت��ي                  دافع
وس�لة �ع��� ال���ی� و�لغاء ل�ل� ی��ج� ما كل تفعل أن عل�� إی�ان، على ال�غ� في ت�غ� ك��                   "إذا

 لل�غ� عل�ه� ح�ى ال ����م�ا ن� االتفاق ف���، بل أ��ا م���نه".

عل�ا، معا   وال�ع�دی�ن اإلس�ائ�ل��ن القادة ی���ث أن أو"ال��یهي" "ال���عي" م� اآلن أنه أك� االج��اع                ه�ا
�ه ال�ع��ف وم� إی�ان. ح�ل خ��صا اإلقل���ة، ال��اسة ح�ل ال���لفة االن��اعات على ال��ء سل�                ك�ا
أجه�ة ج��ع ��ف م� مق��ًال ��� ل� إی�ان ��ان ت�ام� لل�ئ�� ال�اب� ودع�ه ن���اه� ب��ام�� أنان�ة أن                   ال��م
قلق�ن ل��ه� للفل�������، ال�املة الع�ل خ�ة اس���ار في �أمل�ن اإلس�ائ�ل�ة، ال�ی� واالس���ارات              األم�

  ��أن ال����� في وجهات ال��� ب�� تل أب�� وال��اض وواش��� ح�ل ال�لف اإلی�اني.

ح�ل م����ة ت�ل�الت في وال�ع�دی�� اإلس�ائ�ل��� م�ار�ة س�اع ال���غ�ب م� �ع� ل� ال�ق�، ذل�                م��
إس�ائ�ل أن إ�الف ل���فة ص�ح ح�� إی�ن��ت غاد� اإلس�ائ�ل�ة ال�ولة رئ�� س�اع ت� أنه ح��                 ال���قة،
ول�� لل���ی�، قا�ال كان األرجح على األخ�� ه�ا إی�ان. ح�ل ال�ع�د�ة مع ال�عل�مات ل��ادل                م��ع�ة

 ف�أة، ت� ت���ه و تع�یل ال�سالة.

أن ح�� في هللا، ح�ب ل�هاج�ة ن�ة أ� وج�د ع�م ع� إس�ائ�ل تأك�� ال�قابلة ه�ه م� اله�ف كان جهة،                      م�
على ت�دداتها ت��اعف 2017 ال�اني ت���� / ن�ف��� في الل��اني ال�زراء ل�ئ�� ال�فاج�ة االس�قالة                م�جة

 تل���ات ال��اجهة ب�� ال�ع�د�ة وح�ب هللا ودور إس�ائ�ل ال����ل في ه�ه ال�ع��ة.

ت��ر أ� دون إس�ائ�ل عل�ًا  مع لل�عاون م��ع�ة ال��اض كان� إذا ما ال���وح ال��ال ی�قى أخ�� ناح�ة                   م�
في ق���ة ت��ن س�ف الفل�����ة الق��ة �أن مق��ع�ن اإلس�ائ�ل��� ال���اء ف�ع� الفل�����ة، الق��ة               في
تع� ل� الفل�����ة الق��ة �أن ال�ولي ال����ع إق�اع ی��� ال�� ن���اه� ب��ام�� ت�قعات وافق�ا وق� ق���،                  وق�
اإلس�ائ�ل��� ال��لل�� ل�� الفاعلة. ال�هات ج��ع على ع��ًا ��� ل� ه�ا األوس�. ال��ق في شيء أ�                  ت��ل
ته�ف ألنها ح���. أم� ب���ه� لها ت�وج ال�ي ال�اتي وال�ضا ال���ی� اس��ات���ة أن في �����ن                 اآلخ���
ت��ل س�ف إس�ائ�ل �أن ال��اه� خالل م� إنه الق�ل أ��ًا و���� اإلقل���ة، الفعل ردود اخ��ار إلى                  أساسا
ف�ح وع�م الع��ي العال� مع عالقاتها في ال��اض ت�عف أن ���� االس��ات���ة ه�ه فإن شيء، كل                  على

 األس�اق ال���قعة لل���ات اإلس�ائ�ل�ة.
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ال����ة: ال�ال�ات / ال�ع�د�ة الع���ة ال��ل�ة / إس�ائ�ل ال�الث�ة العالقة م�             االس���اجات
 ض��ة ال���� أم خ�عة ك���ة.

ال�ئ�� ال��م ی�غ� ح�� م����ة، اإلس�ائ�لي-ال�ع�د�-األم���ي �ال�الثي ال��ت��ة اإلش�ال�ة أص���            لق�
خالل م� �ه�ان ض� أب�� وتل ال��اض ت�الف ه� و أو�اما, �اراك �ه الق�ام رف� ما ت�ق�� في                    ت�ام�

 معال�ة م�ألة الق��ة الفل�����ة �أدنى ش�ٍل م��ٍ� ف��ا ���ى ال�فقة ال�هائ�ة ت�� ال�عا�ة اإلقل���ة.

ت�ام� دونال� فإن وال��اض، �ه�ان ب�� الق�� م��ان في ال��ازن إعادة ال�اب� ال����ق�ا�ي ال�ئ�� أراد                 وف��ا
اإلی�ان�ة الق�ة ل��اجهة االس��ات���ة ال�عامة ه�ه على واالع��اد ال�ع�د� اإلس�ائ�لي ال���ر تع��� اآلن               ی���
ت���� األقل على الفل�����ة، الق��ة في ك��� تق�م إح�از ض�ورة �عل� فإنه صل�ًا، ال���ر ه�ا ول�عل ،                 

 االس���ان وت�ف�ف ال��ار ال�ف�وض على غ�ة.

وص�ل ���� وواش���، وال��اض أب�� تل ب�� حق�قي ت�الف ق�ام على 2017 عام ب�ا�ة م�� شه�نا                  لق�
في ال�ل�ة ع�ش على سع�د ال سل�ان ب� م��� وصع�د ال����ة ال�ال�ات في ال��� الى ت�ام�                  دونال�
ج�ًا، ق�ٍ� كإس��� ال�الثة األ��اف ب�� اآلن ت�ه� اإلی�ان�ة ال��ألة أن ح�� في ال�ع�د�ة. الع���ة                 ال��ل�ة
ب��ام�� ز�ارة خالل ج�ًا واض�ًا أص�ح ال�قارب أن ی��و الفل����ي. لل�آكل ال����ة اآلثار ��قاومة                �ق�م
في الع���ة ال�ول "إن ن���اه�: قال ح�� ،2017 ف��ای� / ش�ا� في ت�ام� إلدارة األولى ال�س��ة                  ن���اه�

 ال���قة ل� تع� ت�� إس�ائ�ل ع�وًا، بل حل�فًا أك�� فأك��."

و���ام�� أو�اما �اراك ب�� العالقة كان� و����ا للغا�ة، معق�ًا ی�ال ال ال�الث ال�ول ب�� ال�عادلة حل                  إن
واس�ع�اده اإلس�ائ�لي ال�زراء رئ�� م� ق��ه ��في ال ت�ام� فإن دونال� س��ة، �أنها مع�وفة كان�                 ن���اه�
ع� وال���ول ال�ئ��، م���ار� ك�ار م� ) ك�ش�� جار�� صه�ه ن���ة على إس�ائ�ل.و��اء م�الح                ل��مة
ت�ام� ك�� ال�ول�ة)، �ال�فاوضات ال�اص األم���ي (ال���ل غ����الت وج���ن األوس�) ال��ق             س�اسة
إلس�ائ�ل، عاص�ة �الق�س 2017 د����� / األول كان�ن 7 في االع��اف خالل م� ال�ولي اإلج�اع                 ق�اع�
وعلى وح�اس، ف�ح ب�� ال����ة ال��ال�ة على �ال�فاوض نف�ه ال�ق� في الن�غاله� الفل�������               ول�م
ك���ًا م���� أنه ی��و كان ال�� األم���ي ال�ئ�� ه�د ك�ا إس�ائ�ل، مع ال�الم م�ادثات ف�ح إعادة                  رف�
ال���ول�� ل�قاضاة ت��� الفل�����ة ال�ل�ة كان� إذا واش��� في الفل����ي ال�بل�ماسي ال����ل              �إغالق
�إب�ام ت�ام� دونال� وع� 2016 عام في ال�ئاس�ة ال��لة دخ�له م�� ال�ول�ة. ال��ائ�ة ال����ة في                 اإلس�ائ�ل���
تع�ل وس�ف الع��ي، والعال� إس�ائ�ل ب�� أوسع ن�اق وعلى والفل�������، اإلس�ائ�ل��� ب�� ال�هائ�ة               ال�فقة
سعى فق� ع�اس، م���د الفل����ي ال�ئ�� م� أت� ال���لة �أن اق��ع وألنه ال�الم، خ�ة إن�اء على                  ف�قه
عام في ال��اض إلى ز�اراته ك�ش�� جار�� ضاعف لق� و الفل����ي. ال�ئ�� وع�له ث��ه إلى ال�سائل                  ��ل
ال���وح ال��ال ال�الم.و خ�ة إلع�اد ور��ا األمام، إلى الفل�����ة الق��ة نقل س�ل ل��اق�ة ر��ا ،2017               
م���د ال�ئ�� إعالم ی�� ل� ذل�؟ خالف ی��� ح�ى ال�ان� األحاد� ال��ه�د ه�ا حققها ال�ي الف�ص هي                   ما
دح� على له ال��اف� ال�ف� ح�ص ك�ا ال�اولة، على أم����ة سالم خ�ة ت�ج� ال أنه وأك� �الق��ة،                   ع�اس
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ی��غي فإنه و�ال إس�ائ�ل، مع اتفاق ت�ق�ع على أج��ته ال��اض �أن اإلس�ائ�ل�ة ال��افة نقل�ها ال�ي                 ال�عل�مات
 عل�ه االس�قالة.

��ف�ها ال����ة ال�ال�ات ل���اق�ة قاض�ة ض��ة ه� الق�س ع� ت�ام� دونال� ت���ح فإن ال��اق، ه�ا                 وفي
الفل����ي ال�ئ�� م�ال� على الع���ة ال�ول جامعة وافق� والفل�������. وق� اإلس�ائ�ل��� ب��              وس��ًا
لق� ال�الم". لع�ل�ة ووس�اء ك�اع�� "ان����ا األم������ أن 2017 األول كان�ن / د����� 10 في                 �إعالنها
ع�اس م���د وضع في م��قًا رغ� أنه ی��و ل��ه ال�هائ�ة، ال�فقة تع��� �ع��م ت�ام� دونال� أن                  اع�ق�نا

 وال�ل�ة الفل�����ة في م�قف َضعف.

م� ال�غ� وعلى الع�ب، واش��� حلفاء مع ال��اور دون مع��ه في الق�س ��أن ال����ة ال�ال�ات ق�ار                  كان
أول صاح�ة وم�� الق�س- في ال�ق�سة األماك� على -ال�صي األردن م� كل أص�رتها ال�ي                ال���ی�ات
أ� لها ��� ل� أنها إال األخ��ة، الفل�����ة ال��ال�ة ل�فاوضات وال�اع�ة إس�ائ�ل، مع لل�الم تار��ي                 اتفاق
االح��اجات م� خاص ���ل ��افان ال�ل�ی� ه�ی� فإن األم����ة. ال����ة ال�ال�ات ق�رته ما أمام                اه��ام
ال الل�ان ال����ة الع���ة واإلمارات ال�ع�د�ة ح�ى الفل�����ة. للق��ة دع�ه� ع�م ���� وان�قاده�               ال�ع��ة
تق�را ل� فه�ا إس�ائ�ل، مع إش�ال�ة أقل عالقًة ه�اك أن تع�ق�ان و الفل�������، ع� ال�فاع إلى ال��م                   ت��الن
ال��ال ض� أخ�� م�ة االن��ا� على ال�ل�ج، م� وخاصة الع�ب، القادة ���� ل�اذا األم���ي.                ال��قف
�ع�ي ت�ام� دونال� ج��ة؟ إس�ائ�ل مع العالقات ت�� ل� ب���ا ال�����، ال���ة رجال ولع�                الفل����ي

 االن��اع "أنه أ�ل� ال�ار في ق�م حلفائه الع�ب."

وال�ي ال�ع�د�ة، الع���ة وال��ل�ة ال����ة وال�ال�ات إس�ائ�ل ب�� ال���� ال�الث�ة ال�بل�ماس�ة اللع�ة ه�ه               إن
إذن فال��ال �ع�. ی��ه ل� ال�� ال��اع م� ج�ء ت��و كاذ�ة، وت����ات شاملة إعالم�ة ح�لة على                  اع���ت
على ال�س�ي ال�ا�ع إضفاء أجل م� األساس�ة ال�الثة األ��اف ب�� الق�� ت�ازن ه�اك ���ح م�ى                 ال�ئ��ي
أك�� ل��� أب�� تل مع ال�ع�دی�� أول��ة أن ن���� أن أوال ال��ور� م� . أ��ا حق�قي؟ اس��ات��ي                   اتفاق
ال����ة ال�ال�ات مع عالق�ه ت���� إلى ال��ام سعى زاد أك��، اس�ائ�ل مع ال�قارب كان ف�ل�ا واش���،                  م�
وول ص��فة ك�ف� أخ�� ناح�ة م� ال�قاء. تأم�� أش�ال م� ش�ل له �ال���ة تع��� ال�ي وهي                  األم����ة
ت�الف دع� إم�ان�ة ال�ل����� ش��ائها مع ت�اق� األم����ة اإلدارة أن 2017 ش�ا� / ف��ای� في                 س����
ت��ن أن ���� إس�ائ�ل وأن اإلی�اني، ال�ه�ی� ل��اجهة ال�اروخي، ال�فاع جهاز ذل� في ��ا إقل��ي،                 ع����
سل�ان ب� م��� ی��� األم���ي الع���� ال�ع� تع��� أجل وم� �ال�عل�مات. ب��و��ه� تق�م وان له�                 ش���ة
خالل م� فعال�ة أك�� س���ن فأم���ا . لل�فاوض أك�� مالئ�ة تع��� ف�اش��� ال����ة، ال�ال�ات مع                 ال�فاوض
ج�رنال س���� وول ص��فة في ك�فه ت� ج�ی� ت���� مای�2017، �ه� / أ�ار في ن���اه�. م�الح                 تل��ة
ال�ف� وتأش��ات واإلت�االت ال���ة (ال�وا�� إس�ائ�ل مع عالق�ها ت���� في تف��ان وال�ع�د�ة اإلمارات               أن

 ... الخ) مقابل ت���� ج�ئي لالس���ان.
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دونال� ت����ات م� ال�غ� على اإلقل���ة، اللع�ة إ�ار تع�ف تع� ل� واش��� أن نفه� أن أ��ا ال�ه�                   وم�
إن �الده�. داخل في "اإلرهاب���" م�اف�ة ��أن ال�ل�ج ل�ول ال��ع�ثة وال����ة إی�ان ض� اله��م�ة                ت�ام�
ل�ل� ،2017 ی�ن�� في اف��ح ال�� ال�ل��ي ال�عاون م�ل� دول داخل ال��اع س�� هي ل���                 واش���
ب�� ال�ال�ة ال��ت�ات ك���م� وج�د ���� ال���ض��، ه� اإلس�ائ�ل��� أن إع�ق�نا إذا أ��ا ال��أ م�                 ف����ن
م�ار ع�� ف�صة اإلماراتي ال�ع�د� ال��ادف اغ��� فق� اإلثارة. سهلة ق���ة ن�اعات س��ها ال�ل�����                ال�ل�ك
ب� م��� أن ی��و ال�����ة. ال����� ل��ة داخل �ع�ف ح�ا�اته�ا ل����ة أو�اما �ع� األم����ة                ال�بل�ماس�ة

 سل�ان م��� ال��م على ال�ع��� ع� رغ�اته و�مالء ش�و�ه على كل م� األم������ واإلس�ائ�ل���.

اع��اد وخاصة ال�املة، الع�ل خ�ة ��أن ال�فاوض إعادة ض�ان ی��� سل�ان ب� م��� لألم������،                �ال���ة
إس�ائ�ل ال�قا�: ه�ه على م�اف� انه ی��و ن���اه� ب��ام�� اإلی�ان�ة. ال�ال���ة �الق�رات ت�عل� ج�ی�ة                عق��ات
العالقات ه�ه ت���ع ل��اح ال��عي ال��قف ب�ض�ح ت��� إس�ائ�ل أخ��، جهة وم� م�قفها، في واض�ة                 ت��و
ال ه�ا وأخ��ًا، الع�ل�ة. ه�ه م�ل وف�ائ� ت�ال�ف تق��� في تف�� ت�ال ال و ال�ع�د�ة. الع���ة ال��ل�ة مع                    ال��ائ�ة
سع� ق��ة أثارت آخ� جان� م� ال�ع�د�. ال�ل�ي ال��ام إلغ�اء شيء أ� س�فعل إس�ائ�ل أن                 �ع�ي
هللا ح�ب ض� ح�ب ل�� ال�ع�د�ة مع ت��� س�ف إس�ائ�ل أن إلى اشارت و ف�ها، م�الغ تف���ات                   ال�����
أخ��، و�ع�ارة هللا. ح�ب ت�اه س�اس�ه� في الق�ار ح� ���ل� م� وح�ه� أنه� اإلس�ائ�ل��ن أفاد                 الل��اني.ب���ا
لل�لف �ال���ة أما ال��ب. في ال����ل ال�خ�ل ق�ار عل�ها ��لي أن ش�� أل� ت��ح ل� إس�ائ�ل                  فإن
(ال��م ح��م�ه ائ�الف إسقا� على س��اف� ن�ان�اه� ب��ام�� �أن االع�قاد ال���� غ�� م� فإنه                الفل����ي
ن��ق أن ال�ع� م� إذ لل�ول���. حل إل��اد وال��������) ال����ف ال���� ل��الح ك��� ح� الى                 ���ع

 أن ی��ح ك�ش�� وغ����الت في ال��ان ال�� ف�ل ف�ه أسالفه�.
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  خات�ة
ت��را ال�ع�د�ة الع���ة وال��ل�ة ال����ة الع���ة واإلمارات إس�ائ�ل ب�� العالقات شه�ت ،2011 عام               م��
وأس�اقه� ث�واته� ت���ع ���� أ��ا �إی�ان، ی�عل� ف��ا خ��صا ال�����ة، األم��ة االن�غاالت �ف�ل               ك���ا
أداة تع��� بل ض��ي، اتفاق أ� أمام عائقًا ت��ل الفل�����ة الق��ة تع� ل� ال��اق، ه�ا وفي                  االق��اد�ة.

 م���لة ال ���� الل��ء إل�ها إال لل�� م� ال����ع ال�امل لعالقاته�ا ال��ائ�ة.

أن ی�رایلي سارة اع�ق�ت ال���ق�ل؟"، في ���� ال�� ما إس�ائ�ل: - سع�د� "ح�ار 2007 عام دراس�ها                  في
ال�ل�ة في "تغ��� ه�اك ���ن ع��ما إال م���ًا ���ن ل� ال�ع�د�ة الع���ة وال��ل�ة إس�ائ�ل ب��                 ال�عاون
االق��اد� لل���ر ال�اخل�ة للق�� وتع��� وال����ع، ال���مة على ال�ی��ة ال�ل�ات تأث�� م� وحٌ�               ال�ع�د�ة،

  وز�ادة االنف�اح على ال�ول وال�هات غ�� اإلسالم�ة ".

الفل������ن ی�اف� أن ��� ك�ف سل�ان: ب� م��� اس��ات���ة في ك��� غ��ض ه�اك ی�ال ال ذل�،                  ومع
عاص�ة �الق�س تع��ف ت�ال ال ال����ة ال�ال�ات كان� و�ذا االس�ع�ار اس��� إذا إس�ائ�ل مع ال�فاوض                 على
مق�س م�ان ح�ا�ة ع� ی��لى وأن الفل�����ة الق��ة ع� سل�ان ب� م��� ی��لى أن ���� ك�ف                  إلس�ائ�ل؟
م� �ال�غ� ال����ع ��اول ل�اذا األساس، في ال��ي؟ للعال� ك�ع�� م�ان�ه على نف�ه ال�ق� في و��اف�                  م�ل�

 أن العالقة القائ�ة ت�ف� له ال���� م� الف�ص و ل�� الق��د؟

م� ت�قف �ال ح�روا ال�ی� ألول�� ال�� ونع�ي الع��ي العام ال�أ� م� ج�ءا جان�ا ن�ع أن ج�ًا ال���                    م�
لق� أف�ل. ���ل إی�ان على لله��م الفل�����ة الق��ة ل��ع م��ع� أم���ي سع�د� إس�ائ�لي م��ر                ت���ل
م� الق���ة الل��ان�ة اإلعالم�ة ال�س�لة -وهي ق�ل ال���، م� 2017 ال�اني ت���� / ن�ف��� في ن��                  ت�
اس���م ك�ا إس�ائ�ل. مع ال��الف ح�ل سل�ان ب� ل���� ال���� عادل م� اف��اض�ة رسالة هللا-،                 ح�ب
ال���ر ب�� ما م�ل�ًا-لفه� م�افعًا ل��ه� الق�س ع� األم���ي ال�ئ�� كل�ة الف�ر على هللا ن��                 ح��
س���ن الفل�����ة الق��ة في تق�م دون م� إس�ائ�ل مع ال��الف إن الفل�����ة. للق��ة ال�ع�د�ة-                ع��
ض� اإلسالم�ة الع���ة ال�قاومة شعلة على �االس��الء قل�ل ب��� ت��اهى أن ���� ال�ي إلی�ان، تار���ة                 نع�ة
ال�اض��� القادة م� ج�هة رأس على روحاني ح�� اإلی�اني ال�ئ�� �ه� األم���ي. ك�ا اإلس�ائ�لي                ال��الف
م� عق�ت وال�ي ال�ع�د�ة، ال�عا�ة ت�� م�س�ة - وهي اإلسالمي ال�عاون ل����ة االس���ائ�ة الق�ة                في

 ��ف ال�ئ�� ال���ي رج� ��� اردوغان ی�م 13 د����� 2017 في اس����ل.

الفل�����ة الق��ة إلى ی��� �ع� ل� الع���ة ال�ل�ج دول وش�اب ت��ر، ق� الع��ي العام فال�أ� تأك��                  ��ل
اه��امه م� أك�� قادته� أعل�ها ال�ي االق��اد�ة اإلصالحات ب��اع�ات اه��امًا أك�� ه� بل م����ة، أنها                 على
الفل�������. ع� لل�فاع القائ�ة �ال�ل�ات ��ل أن م� ض��ل خ�� ه�اك فإن و�ال�الي ال��اسي،                �ال��ال
ال�ام، �الد في الفعل ردود أن إال ض��لة. ج� كان� ال�ل�ان ه�ه في فل���� ل�ع� ال��اس�ة                  فال�ع���ات
ال�بل�ماس�ة ت��ل فإن و ل�ل� ع�فًا. أك�� ت��ن ق� وم��، واألردن ول��ان الفل�����ة األراضي في                 وخاصة
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وجهة ك�ل. م� الع���ة وللق��ة الفل����ي لل��ال خ�انة �ال�أك�� س�ع� ال�ئ���ة ال�ق�ة ه�ه ح�ل                ال�ع�د�ة
م�ارسات م� وأش�ال ش���ات م�اجهة ال���رة،ع�� �الغ أم�ًا س���ن عقالن�ة، وج� اس��ات���ة              ن��
إن الق�ل ن����ع ح��ها ت�ام�، ودونال� سل�ان ب� م��� م�ل م��قعة غ�� وت��ن ف�ها ��ع� ال�ي                  ال�ل�ة

 كل شيء ی��و م���ًا اآلن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رابط الدراسة:
http://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/israel-pays-golfe-enjeux-

dun-rapprochement-strategique  
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األوس�  ال��ق ش�ون في �اح�ة ال��اس�ة، لل�راسات �ار�� معه� في ال��اس�ة العل�م في د���رة مارت��:                  ·· ال��اب��
أ�عاده في الفل����ي اإلس�ائ�لي ال��اع في وم����ة ال�����)، م��� (ا��- االس��ات���ة لل�راسات ال�ولي               �ال�عه�
الفل����ي" اإلس�ائ�لي ال��اع ح�ل ال��ن�ة "ال�ع��ة م�ها: األ��اث م� الع�ی� ن��ت ال�ول�ة، و               ال��ل�ة
هي "ما �ع��ان: دراسة م�ها ال�ل�ج ودول إس�ائ�ل ب�� العالقة ح�ل ح�ی�ة أ��اثًا وأج�ت (2009                 (�الغ�اف_ماك��الن،
أخ�� دراسة ،(2017 ح���ان/ی�ن�� داك�نفارسا���، وأب���ي؟". ال�ع�د�ة الع���ة وال��ل�ة إس�ائ�ل ب�� ال�قارب              اح��االت
دورو��، أون وور اإلس�ائ�ل��ن" الع�ب وال��ا���ن االسالم�ة "ال�ولة ال�ام"، �الد في ال��ر�ة األزمة "ت�اع�ات                �ع��ان:

 كان�ن األول / د����� 2016).
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